
 

 

 

 

 

 

Књига предметa: 

студијског програма MАС - 
Заштита животне средине 

 
 

  



 
СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 
 

Р.бр 
. 

 
Шифра 

 
Назив предмета 

 
Б

 
Тип

Активна настава  
Остали 
часови 

 
ЕСПБ 

П В СИР ДОН 

ПРВА ГОДИНА 

1 22.MZ0001 Системи управљања заштитом животне средине 1 АО 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

2 22.MZ0I01 Изборна група 1 (бира се 1 од 2) 1  2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00 

  22.MZ0002 Оцена и управљање ресурсима 1 ТМ 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00 

   

22.MZ0011 
Математичко моделовање транспорта 
загађајућих супстанци 

 
1 

 
ТМ

 
2.00 

 
2.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
6.00 

3 22.MZ0010 Технологије третмана чврстог отпада 1 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

4 22.MZ0I02 Изборна група 2 (бира се 1 од 2) 1  2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00 

   

22.MZ0012 
Управљање водним ресурсима и 
водопривредним системима 

 
1 

 
СА 

 
2.00 

 
2.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
6.00 

   

22.MZ0013 
Принципи третмана пијаћих и отпадних 
вода 

 
1 

 
СА 

 
2.00 

 
2.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
6.00 

5 22.MZ0003 Методе научно – истраживачког рада 1 ТМ 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

6 22.MZ0I03 Изборна група 3 (бира се 1 од 2) 1  2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00 

  22.MZ0014 Урбани екосистеми 1 НС 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00 

   

22.MZ0015 
Одабране инструменталне методе 
хемијске анализе 

 
1 

 
НС 

 
2.00 

 
2.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
6.00 

Укупно часова по виду наставе у блоку 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 24.00  33.00 

Укупно часова наставе у блоку 24.00  
7 22.MZ0007 Мастер завршни рад -студијски истраживачки рад 2 СА 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 4.00 

8 22.MZ0008 Стручна пракса 2 СА 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 

9 22.MZ0009 Мастер завршни рад - израда и одбрана 2 СА 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20.00 

Укупно часова по виду наставе у блоку 0.00 0.00 20.00 0.00 8.00  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20.00  27.00 

Укупно часова наставе у блоку 28.00  
Укупно часова по виду наставе у години 12.00 12.00 20.00 0.00 8.00  

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години 44.00  60.00 

Укупно часова наставе у години 52.00  

 
  



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм : МАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Системи управљања заштитом животне средине 
Наставник/наставници: Новица М. Сталетовић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:   4 
Услов: / 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну знања о врстама и моделима система управљања  заштитом животне 
средине и разумевање стандарда SRPS ISO 14001 који даје смернице за успостављање система упављања заштитом животне 
средине. 
Исход предмета: Студенти са стеченим теоретским и практичним знањима за идентификацију, анализу и вредновње 
утицаја аспеката животне средине, на бази ризика и прилика као и планирање мера заштите животне средине ради 
успостављања механизама контроле над аспектима животне средине са повежаним ризиком. Стечена знања за практичну 
имплементацију стандарда за упављање системом заштите животне средине, као и учешће у процесу успостављања, 
управљања и интерне провере система управљања заштитом животне средине.
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет изучавања.Основни појмови о стандардима ISO 14000, стандардизацији и сертификацији 
система управљања. Међународна организација за стандардизацију. Национална организација за стандар-
дизацију. Организације за сертификацију система управљања квалитетом и система управљања заштитом 
животне средине. Историјски развој система управљања заштитом животне средине. Развој међународних 
стандарда за системе управљања квалитетом и заштитом животне средине. Политика, план и развој квалитета 
заштите животне средине у Р.Србији. Развој заштите животне средине и фактори који на то утичу. Принципи 
управљања заштиом животне средине. Основи теорије система. Организациони системи. Процесни модел у 
управљању – PDCA циклусом. Одређивање предмета и подручја примене система управљања заштитом 
животне средине. Лидерство и посвећеност заштити животне средине. Успостављање политике заштите 
животне средине. Дефинисање улога и одговорности за управљање заштитом животне средине. Утврђивање 
аспеката животне средине и њихових ризика и могућности по животну средину. Обавезе за усклађеност 
препознатих аспеката животне средине са законском регулативом. Успостављање циљева система управљања 
заштитом животне средине. Утврђивање ресурса, компетентности и развој свести за управљање заштитом 
животне средине. Интерно и екстерно комуникације у вези са значајним аспектима животне средине. Креирање, 
ажурирање и управљање документованим информацијама у вези са заштитом животне средине. Планирање и 
управљање реализацијом оперативних активности на заштити животне средине. Успостављање механизама за 
приправност и реаговање у ванредним ситуацијама у вези са заштитом животне средине. Праћење, мерење, 
анализа и вредновање перформанси животне средине. Интерне провере система управљања заштитом животне 
средине. Преиспитивања од стране руководства. Механизми отклањања неусаглашености и корективних мера. 
Стално побољшавање система управљања заштитом животне средине. ЕМАС; Пут ка ЕМАС систему. 
Практична настава:У оквиру практичне наставе,анализираће се одређени успостављени системи управљања заштитом 
животне средине у скалду са SRPS ISO 14001: 2015 и сагледати њихову ефективност. Кроз израду студије или семинарског 
рада студенти ће самостално извршити идентификацију, анализу и вредновање утицаја аспеката животне средине за 
одређени процес или организацију. 
Литература: 

1. Р. Раковић; Интегрисани системи менаџмента-теорија и пракса; Грађевинска књига-Стилос,  стр 1-642, Нови Сад, 
2014 

2. Р. Узуновић; Управљање квалитетом и заштитом животне средине; ЈУСК, стр. 1-189, Београд, 2001. 
3. Standard SRPS ISO 14001: 2015 - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi.  
4. Н.Сталетовић; Системи управљања заштитом животне средине; Скрипта; 2020

Број часова активне наставе: 45 Теоријска настава:30 Практична настава:15 
Методе извођења наставе: Настава ће се изводити кроз теоретска предавања, реализацију вежби, консултација, 
колоквијума и израду семинарских радова који се односе на развој и имплементацију система управљања 
заштитом животне средине. 
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена 70 Завршни испит  поена 30 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 2 x 20 ..........  
семинар-и 20  

 

 
  



Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 

Студијски програм : МАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Оцена и управљање ресурсима
Наставник/наставници: Николић Виолета
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ овог предмета је да студенти стекну неопходна знања из области утицаја на животну средину 
коришћења различитих ресурса, као и увид у расположивост истих, код нас и у свету. Научиће да се, 
у будућим студијама које ће радити, фокусирају на обновљиве ресурсе и да знају последице по 
животну средину и имају аналитички критички приступ у односу на коришћење необновљивих 
ресурса. 
Исход предмета: 
Након одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени да дефинишу и заузму аналитички 
професионалан став у процесу оцене расположивости и управљања ресурсима, пре свега са аспекта 
утицаја на животну средину и да одлично знају разлику и последице, по животну средину, коришћења 
обновљивих и необновљивих ресурса уз неопходност мултидисциплинарног сагледавања проблема. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Значај и улога располагања и управљања процењеним ресурсима у холистичком и одрживом развоју. 
Тематска стратегија ЕУ као оквир за одрживо коришћење природних ресурса. Природни ресурси и 
национална стратегија Србије. Категоризација ресурса и утицаји њиховог коришћења на животну 
средину, респективно. Ресурси које користе нуклеарне електране. Утицаји на животну средину. 
Анализа ризика. Ресурси које користе термоелектране као загађивачи животне средине. Проблем 
отворених копова. Рекултивација. Аерозагађења. Утицаји на водотоке. Термодинамичке функције 
стања и процеса. Термодинамичка равнотежа. Биланс енергије. Ентропија. Биланс ентропије и 
дисипација. Термодинамика и животно окружење. Хидропотенцијал као обновљиви ресурс. 
Прибранска, деривациона, проточна и реверзибилна хидроенергетска постројења. Релевантни утицаји 
на животну средину. Мале хидроелектране као корисници обновљивог хидро ресурса. Ветар, сунчева 
енергија, биомаса, енергија таласа и плиме и осеке, као обновљиви ресурси. Еколошка енергија. 
Енергетска ефикасност. 
Практична настава прати теоријску наставу. 
Практична настава прати теоријску наставу и обухвата вежбе, на којима се детаљније разматрају 
примери из праксе, ради лакшег разумевања и усвајања градива у циљу свеобухватнијег сагледавања 
материје која је обрађена на предавањима. 

Литература  
1. Милутиновић, С. Управљање природним ресурсима, Факултет заштите на раду, Ниш, 215 стр., 

2020. 
2. Стевовић, С. Оцена и управљање ресурсима, скрипта, УУНТ, Београд, 2015. 
3. Стратегијa управљања минералним ресурсима Републике Србијe до 2030. године, Влада 

Републике Србије 
4. Гвозденац Д., Гвозденац Урошевић Б., Морвај, З. Енергетска ефикасност – пут ка 

декарбонизованом друштву, Факултет техничких наука, Нови Сад, 314 стр., 2021. 

Број часова  активне наставе. 
60 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Настава се одвија кроз предавања, вежбе и консултације  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 70 Завршни испит  поена 30 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 5 усмени испит 10 
колоквијум-и 20 x 2   
семинар-и 20   

 
  



Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм : МАС Заштита животне средине  

Назив предмета: Математичко моделовање транспорта загађујућих сустанција    

Наставник/наставници: Сања Мразовац Курилић  

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 7  

Услов:  

Циљ предмета  
Упознавање студената са  прављењем математичких модела транспорта загађења у животној средини. Обука 
студената у примени одређене врсте модела у конкретним практичним ситуацијама.  

Исход предмета   
Студенти су оспособљени да у одређеној ситуацији препознају математичку формулацију проблема, и да на тај 
начин импровизују проблем и моделирање и симулацијом дођу до процене или решења проблема  

Садржај предмета  

Теоријска настава  
Аналитички и нумерички модели. Природни проеси представљени моделима. Фазна равнотежа. Транспортни 
процеси. Међуфазни масени транспорт. Нереактивни и реактивни процеси. Моделовање транспорта загађења 
кроз земљиште. Моделовање транспорта загађења у воденим система. Моделовање транспорта загађења кроз 
ваздух  
Практична настава   
Примена математичких формулација при формирању модела. Примена програмских пакета који олакшавају 
прављење сложених математичких формулација система који нас окружују. Примери моделовања природних 
система. Моделовање подземних вода и миграције загађења. Моделовање преношења атмосферског загађења. 
Модел дифузије кроз порозну средину.  

Литературa 
1. Сања Мразовац Курилић, Математичко моделовање транспорта загађујућих супстанци у животноје 

средини, скрипта за интерну употребу, Универзитет Унион-Никола Тесла, Београд, 84 стр, 2016. 
2. Крешић Н., Вујасиновић С., Матић И., Ремедијација подземних вода и геосредине, АГМ књига, 384 стр, 

2006  
3. Никезић Д. Математичко моделовање распростирања загађујућих материја у ваздуху у околини 

нуклеарних и индустријских објеката. Докторска дисертација, ТМФ Универзитет у Београду, 113 стр, 
2016. 

4. N. Nirmala Khandan, Modeling Tools for Environmental Engineers and Scientists, CRC Press, 313 стр, 2002. 
Број часова  активне наставе: 
60  

Теоријска настава: 30  Практична настава: 30  

Методе извођења наставе  
Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе уз употребу рачунара, консултације, колоквијуме, практичне 
семинарске радове.  

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе  поена 70  Завршни испит   поена 30  

активност у току 
предавања  

5  писмени испит  15  

практична настава  10  усмени испт  15  

колоквијум-и  20х2 ..........    

семинар-и  15      

 
  



 
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: МАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Технологије третмана чврстог отпада
Наставник: Марина Р. Илић 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: 
 
Упознавање студента са свим могућим опасностима које су последица све веће продукције чврстог отпада, било 
да се ради о комуналном, индустријском или опасном отпаду. Овладавање различитим технолошким процесима 
третмана и безбедног одлагања, посебно у циљу његове трансформације у корисне производе. 
 
Исход предмета: 
 
Након савладаног предмета студент у довољној мери има знања о поступцима и технологијама третмана 
различитих врста чврстог отпада. 
 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Дефиниција и класификација чврстог отпада, национално законодавство у области управљања чврстим отпадом, 
Директиве ЕУ у области управљања чврстим отпадом, стратешки правци у управљању чврстим отпадом, 
превенција загађења и чистија производња, технологије третмана чврстог отпада: биолошки третман отпада 
(компостирање, анаеробна дигестија) механичко-биолошки третман отпада, термички третман  отпада 
(инсинерација - процес инсинерације отпада, економичност инсинерације отпада, инсинератори, алтернативна 
горива у цементарама, упутства за најбољу праксу, остатак након инсинерације, пречишћавање гасова и 
контрола емисије, пиролиза, гасификација) 
 
Практична настава 
Вежбе: Анализа специфичних примера третмана чврстог отпада у Србији и у другим земљама 
Стручна посета једном постројењу за третман чврстог отпада 
 
Литература 
 
1. Miletić, S., Ilić,M., Korišćenje letećeg pepela u gradjenju i gradjevinskim materijalima, izdavač Savez inženjera i 

tehničara, JINA, 150. str., 2007. 
2. Б.Јакшић, М.Илић, Управљање опасним отпадом, Урбанистички завод Републике Српске, Бања Лука, БиХ, 

192 стр., 2000. 
3. M.L.Davies,D.A.Cornwell, Introduction to environmental enginering, Mc Graw hill, 1040 pages, 1998. 
4. Landfil Design, Construction and Operational Practice, Department of the environment, London, 55 pages, 1997. 
Број часова  активне наставе: 
60 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Интерактивна предавања, консултације и вежбе. Практична настава на терену.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 
предавања 

10 
писмени испит 

 

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 40   

  



 
Табела 5.2 Спецификација предмета 

 

Студијски програм : МАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Управљање водним ресурсима и водопривредним системима 
Наставник/наставници: Горан Д. Чешљар 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета 
Циљ овог предмета је да студентима омогући неопходна знања из области управљања водним 
ресурсима у једној земљи и глобално водама на земаљској кугли, холистичким методама, у функцији 
одрживог развоја и квалитета животне средине. 
Исход предмета: 
Након одслушаног предмета, студенти ће бити оспособљени да учествују и воде пројекте заштите 
вода, заштите од вода, као и све пројекте водопривредних система, са јасним ставовима о значају и 
ограничености водног ресурса и његовој улози у животној средини. 
Садржај предмета 
 

Теоријска настава 
Увод у област, циљ, сврха и организација. Смисао изучавања области управљања водним ресурсима у 
једној земљи и глобално водама на земаљској кугли, у функцији одрживог развоја и квалитета животне 
средине. Математика стохастичких појава. Математички модели за симулацију управљања. Уводна 
одређења и ограничења водних ресурса, значaj у животној средини. Математички оптимизациони 
модели. Класификација водних ресурса и дефинисање појмова и одредица, услова и ограничења, као 
фази улазних варијабли у експертски систем. Прорачун оптималног модела водопривредног система 
применом фази логике. Управљање и коришћење водних ресурса, вишенаменско коришћење вода у 
животној средини. Вишенаменско коришћење вода у животној средини: 
водоснабдевање,наводњавање, водни саобраћај, риболов, туризам, спорт, у контексту одрживог 
развоја и квалитета животне средине. Прорачуни и рангирање варијантних решења применом методе 
Електра, Прометеј, генетских алгоритама и неуронских мрежа. Системи за пречишћавање. Менаџмент 
заштите животне средине од вода: одводњавање, контрола од поплава, загађене вода, управљање 
заштитом и пречишћавањем отпадних вода. Математички оптимизациони модели и прорачуни. 
Стратегија, методологија и математичке методе управљања водним ресурсима и водопривредним 
системима. Могућности и императив оптималног управљања водним ресурсом у животној средини. 
Водопривредни системи у функцији одрживог развоја и прорачун оптимума. Менаџмент водних 
ресурса и холистички математички модели одрживог развоја.  
 

Практична настава прати теоријску наставу.
Литература  

1. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“. Upravljanje vodnim resursima 09. Izdavač- Institut za 
vodoprivredu „Jaroslav Černi“, 2009 

2. Vučijak, B., Ćerić, A., Silajdžić, I., & Kurtagić, S. Voda za život: Osnove integralnog upravljanja 
vodnim resursima. Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu dd Sarajevo, 8, 1-148, 
2011 

3. Grupa autora Tom, I., & i Pravci, P.. Upravljanje vodnim resursima u Jugoistočnoj Evropi, 2003. 
4. Veljković, N. Indikatori održivog razvoja i upravljanje vodnim resursima. Z. Andrejević, 2006

Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе, консултације и практичан рад студената. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 70 Завршни испит  поена 30 
активност у току 
предавања 

5 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испт 10 
колоквијум-и 2 x 20     
семинар-и 20   

 
  



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 

Студијски програм: МАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Принципи третмана пијаћих и отпадних вода 
Наставник: Владанка Пресбургер Улниковић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета: 
Општи циљ предмета је стицање основних теоријских и практичних знања о технологијама припреме воде и 
технологијама пречишћавања отпадних вода са карактеристичним примерима настајања и прераде у фази предтретмана 
и третмана отпадних вода у индустрији. Студенти стичу основна знања о физичко-хемијским и биолошким процесима 
у припреми пијаће и индустријске воде и третманима отпадних вода, као и усвајање чињенице о неопходности смањења 
потрошње воде кроз њену поновну употребу и рециркулацију, са циљем имплементације примене основног начела 
одрживог развоја. 
Исход предмета:  
Оспособљавање студената да одређују и доносе суд о квалитету воде, као и одлуке о стандардним поступцима третмана воде 
које је неопходно применити. Предмет пружа основна теоријска и практична знања студентима о физичко-хемијским и 
биолошким процесима у припреми воде за пиће, као и отпадних вода и третману насталог отпадног муља, као и свест о 
неопходности принципа одрживости кроз уштеду воде, пре свега у индустрији кроз увођење нових напреднијих технологија, 
односно значајно унапређење постојећих кроз поновну употребу и рециркулацију воде. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Методе прераде вода (отпадних, пијаћих) - стандардно и делимично пречишћавање; Процеси претходне обраде; 
Механички поступци; Флокулација – коагулација; Флотација – електрофлотација; Таложење, Сепаратори; Филтрација; 
Аерација; Основни процеси обраде отпадних вода; Јонска измена; Терцијарно пречишћавање отпадних вода: Биолошки 
процеси пречишћавања; Аеробно пречишћавање; Анаеробно пречишћавање; Стабилизација муљева – дигестија; Тврдоћа 
воде; Поступци издвајања минералних: Термички - дестилација и декарбонизација, Омекшавање (типови комерцијалних 
омекшивача, хемијско омекшавање); Неутрализација; Поступак креч-сода; Класификација вода; Мембрански сепарациони 
процеси: Осмоза; Ултрафилтрација и реверзна осмоза; Електродијализа; Хемијска преципитација фосфата; Хемијска 
оксидација хлором и озоном – дезинфекција.  
Теоријска настава: Интерактивна Power point презентација наставних тема; Консултације; Aнализа садржаја 
регионалних научних пројеката.  
Литература:  
1. Б. Далмација и сар., Савремене методе у припреми воде за пиће, ПМФ Нови Сад, 537 стр. 2009  
2. Д. Повреновић, М. Kнежевић, Основи технологије пречишћавања отпадних вода, ТМФ, 501 стр 2013  
3. Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет, Београд, 251 стр. 
4. 2004  
5. Гржетић И., Брчески  И., Вода, квалитет и здравље, Мол, д.д., Београд, 212 стр, 1999 
Помоћна литература 
1. Dojlido, J.R., Gerald, A.B., Chemistry of water and water pollution, Ellis Horwood, New York, pp 363. 1993   
Број часова  активне наставе: 60 Предавања: 30 Вежбе: 30 
Методе извођења наставе: 

Теоријска настава: Интерактивна Power point презентација наставних тема, консултације. Друго: Презентације 
семинарских радова студената; Aнализа садржаја регионалних научних пројеката. 

Практична настава: Студијски истраживачки рад - решавање конкретних примера који прате теоријску наставу. Стручна 
посета индустријским погонима у којима се припрема вода − постројење за обраду воде Београдског водовода и/или 
термоенергетика, металургија, петрохемија, прехрамбена и фармацеутска индустрија  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 усмени испит 30 
практична настава 10   
семинарски радови 50   

 
  



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

  
Студијски програм: МАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Методе научно-истраживачког рада 
Наставник / Наставници: Сања Мразовац Курилић 
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 4  
Услов:  
Циљ предмета  
Усмеравање студената не само на стручни (практични), већ и научно-истраживачки рад и развој нових метода и 
научних основа истраживања. Упознавање са приступима литератури у свим видовима. Значај креативности у 
истраживању.   
Сагледавање свих аспеката основних и посебних метода научно-истраживачког рада (аналогија, моделовање, 
класификовање, итд.), пре израде дипломског рада, а у циљу бављења научним радом.    

Исход предмета   
Оспособљеност за обављење научно-истраживачким радом и великим међународним R&D пројектима.  
Могућност учешћа у разним програмима мобилности студената и младих стручњака у оквиру ЕУ. 
Оспособљеност за тимски рад у оквиру организованих дугорочних истраживања. Могућност излагања резултата 
свог рада пред стручним аудиторијумом.  
Садржај предмета  
  
Увод (предмет и метод науке, планирање и координација научних истраживања).   
Методологија истраживања (научни методи, научне чињенице и објашњење, научне хипотезе, научни закони, 
научна теорија).   
Основне дефиниције, појам, историја и обележја науке.   
Субјективне компоненте истраживања.   
Расправа о методи. Како се ствара научно дело.   
Проучавање литературе (прикупљање нове литературе, техника проучавања литературе).   
Планирање и извођење експеримента.   
Обрада и интерпретација резултата (статистичка обрада података, употреба рачунара, табеларно и графичко 
приказивање података, обрада резултата, интерпретација и припрема рукописа за штампање).  Презентација и 
излагање рада  пред аудиторијумом  
  
Практична настава.   
Вежбе прикупљања литературе за постављени задатак. Израда семинарског рада на основу правила и метода 
научно-истраживачког рада, консултације и вежбе. Презентација и одбрана рада.  
Литература   
1. Јевтовић М.И., Грачанац А. Методологија  научног истраживања, Универзитет Унион – Никола Тесла, 

Београд, 260 стр, 2021  
2. Војновић М., Миловановић Д., Увод у научно-истраживачки рад. Универзитет у Београду, 124 стр, 2000. 

Број часова  активне 
наставе: 45  

Теоријска настава: 30 Практична настава: 15  

Методе извођења наставе  
Настава се одвија кроз предавања, рачунске вежбе, колоквијум и консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  поена 70 Завршни испит  поена 30  
активност у току предавања  10  писмени испит   
Практична настава  20  усмени испт 30  
Колоквијум + семинарски  20х2    

  
  



 

 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Студијски програм: МАС Заштита животне средине 
Назив предмета: Урбани екосистеми 
Наставник: Hadi Waisi 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:7 
Услов:  
Циљ предмета: Упознавање студената са природним и створеним карактеристикама урбаних екосистема, са 
стањем животне средине урбаних екосистема, са стањем биодиверзитета, његовим значајем и планирањем у 
урбаним екосистемима, са мултидисциплинарним моделима и методама унапређења урбаних екосистема. 
Исход предмета: Студент треба да усвоји основна  знања о структури урбаних екосистема, о узроцима, 
процесима и последицама деградације урбаних екосистема, о методама и моделима унапређења стања животне 
средине и биодиверзитета урбаних екосистема. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: Појам урбане екологије. Подела екосистема. Појам, подела и основне карактеристике 
урбаних екосистема. Развој људског друштва и урбанизација. Урбанизација у Србији. Дефиниција, подела и 
основне карактеристике урбаних екосистема. Земљиште урбаних екосистема. Вода урбаних екосистема. Ваздух 
урбаних екосистема. Клима урбаних екосистема. Ефекти стаклене баште и климатске промене. Бука у урбаним 
екосистемима. Еколошки отисак урбаних екосистема. Карактеристике и стање биодиверзитета урбаних 
екосистема. Инвазивне врсте и биодиверзитет. Синурбана флора, фауна и вегетација. Екосистемске услуге 
зеленелила у урбаним екосистемима.  Просторно планирање и пејсажна архитекура у функцији очувања 
биодиверзитета урбаних екосистема. Рестаурација браунфилд локација. Одрживи град. 
 
Практична настава:Анализа карактеристика и стања урбаних екосистема кроз одговарајуће радионице, 
филмове,презентације и студије случаја. Упознавање са моделима и методама очувања и унапређења 
биодиверзитета и животне средине у урбним екосистемима. Теренске вежбе.
Литература: 

1. Teofilović Anica, Urbanističko planiranje Beograda i očuvanje biodiverziteta, Biološki fakultet Univerziteta u 
Beogradu, 160 str, 2013. 
2. Lješević Milutin, Urbana ekologija, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 308 str, 2005. 
3. Mira Mandić, Grad u prostoru i vremenu, Geografsko Društvo Republike Srpske, 130, 2019-kopija 
4. Grdović Svetlana, Mahovine šireg područja Beograda i njihov bioindikatorski značaj, Zadužbina Andrejević, 130 
str, 2005. 

Број часова  активне наставе. 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентације, филмови,  тестови знања,  семинари,  консултације, теренски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм : МАС Заштита животне средине
Назив предмета: Одабране инструменталне методе хемијске анализе
Наставник: Љиљана Николић Бујановић, Виолета Николић
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 

Циљ предмета је да студент стекне теоријско знање и експерименталне способности у циљу коришћења 
инструменталних метода које су релевантне за област иастраживања којом се бави као и да стекне основна 
знања о другим одабраним методама које су обрађене на курсу а које се данас најчешће користе у 
лабораторијској пракси. 
Исход предмета 

Студент овладава теоријским и практичним знањем о низу инструменталних метода и њиховој примени. Најпре о 
начину припреме узорка према адекватној методи као и избор физичке особине која ће послужити за одређиванје хемијског 
састава супстанце. Студент је оспособљен да самостално одабере одговарајућу инструменталну методу за одређену 
анализу према врсти и карактеристикама узорка који треба анализирати.Студент је оспособљен да самостално, уз 
помоћ одговарајуће литературе, тумачи резултате добијене коришћењем спектроскопских инструменталних метода 
хемијске анализе. 
Садржај предмета 
 
Теориска настава 

Увод. Подела инструменталних метода анализе. Електромагнетно зрачење. Преламање и одбијање светлости. 
Интерференција, поларизација и дифракција светлости. Извори континуалног зрачења. Извори дисконтинуалног 
зрачења. Сочива и огледала. Аберација оптичких система. Филтри, призме и дифракциона оптичка решетка. 
Карактеристике спектралних апарата. Визуелна, фотографска и фотоелектрична детекција зрачења. Атомски и 
молекулски спектри. Интензитет спектралних линија. Емисиона спектроскопија. Спектроскопија. 
Спектрографија. Пламенофотометријска анализа. Флуориметријска анализа. Апсорпциона спектроскопија. 
Закони апсорпције светлости. Колориметрија. Фотоколориметрија. Спектрофотометрија у ултраљубичастој и 
видљивој области спектра. Атомска апсорпциона спектрофотометрија. Инфрацрвена спектрофотометрија. Остале 
оптичке методе. Нефелометрија и турбидиметрија. Рефрактометрија и интерферометрија. Полариметрија. 
Електрохемијске методе. Потенциометрија. Електролиза и кулометрија. Поларографија. 

Практична настава 

Експерименталне вежбе из одређених области које су обухваћене теоријском наставом
Литература 
1. Љ. Рајаковић, Аналитичка хемија : квантитативна хемијска анализа : практикум са теоријским основама, 

ТМФ, Београд, 2004 
2. Н. Марјановић, Инструменталне методе анализе, Методе раздвајања, Универзитет у Бања Луци, 

Технолошки факултет, Бања Лука, 2001. 
3. Н.Марјановић, И. Јанковитш, Инструменталне методе анализе, Технолошки факултет, Нови Сад, Завод за 

издавање уђбеника Нови Сад, 1983.
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава:30 Практична настава:30 
Методе извођења наставе 

Настава укључује предавања, израду и презентацију семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит Поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30  

 

  



 

Табела 5.2.Спецификација предмета 

  

Студијски програм : МАС Заштита животне средине 

Назив предмета: Стручна пракса 

Наставник / Наставници:  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: уписан други семестар 

Циљ предмета 

Практично оспособљавање и повезивање знања стечених на настави са захтевима установа, 
организација и институција чија је делатност и предмет рада из области екологије и заштите животне 
средине. 

 

Исход предмета  

Студент практично оспособљен за рад и примену знања у установама, организацијама и 
институцијама које се баве истраживачко развојним и аналитичким пословима екологије и заштите 
животне средине. 

 

Садржај предмета 

Практична настава се реализује на терену у природи у одговарајућим јавним установама, 
институцијама или производним организацијама ради стицања увида, сагледавања актуелне праксе и 
компарације теоретских сазнања са актуелном праксом. 

У току извођења практичне наставе студент је у обавези да изради семинарски рад, елаборат, студију 
или пројекат који се односи на истраживачко развојни и аналитички приступ теоретских сазнања 
стечених на настави и повезивања са актуелном праксом у организацији, институцији или установи у 
којој се одвија стручна пракса. 

Семинарски рад обрађује конкретну тему или задатак са стручне праксе, обраду мерних података 
релевантних за екологију, израду или вођење пројекта, израду документације и сл., а повезано је са 
истраживачко развојним и аналитичким приступом екологије. 

Обавезни прилог је и одговарајућа презентација семинарског рада, елабората, студије или пројекта. 

 

Литература: 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 90 

Методе извођења наставе 

Практичан рад и истраживачко аналитички приступ одређене теме, компаративне методе, аналитички 
приступ и тсл. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 70 Завршни испит  поена 30 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 40 усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 

  



 

Табела 5.2 Спецификација  предмета 
 

Назив предмета: Мастер завршни рад – студијски истраживачки рад 

Наставник / наставници: -  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 ЕСПБ 

Услов: Положени предвиђени предмети 

Циљ предмета: 

Сврха студијског истраживачког рада је да студент применом основних, теоријско методолошких, научно-
стручних и стручно-апликативних знања, метода и најновијих знања из релевантне научне и стручне 
литературе (монографије и периодика) приступају решавању конкретних проблема у оквиру теме завршног 
- мастер рада. 

Исход предмета: 

Потврђивање оспособљености студента да самостално и у сарадњи са ментором истражује и ради на теми 
завршног - мастер рада: потврђена способност студента да изабере и примењује одговарајућу методологију, 
да повезује и примени стечена знања у циљу спровођења систематске анализе и извођења релевантних 
закључака на основу резултата властитих истраживања у оквиру задате теме завршног - мастер рада. 

Садржај предмета 

Студијски истраживачки рад.  

Садржај односно структура завршног - мастер рада формира се у складу са темом и потребама рада. Прва 
фаза припреме за израду завршног - мастер рада је упознавање са стручном и теоријском литературом. 
Друга фаза је анализа предмета завршног-мастер рада у циљу изналажења решења конкретног задатка, 
формулисаног у договору са ментором. Теоријске основе представљају услов за успешан рад на писању и 
изради завршног - мастер рада.  

Писање завршног - мастер рада:  

Ментор заједно са студентом кандидатом за завршни-мастер рад конципира силабус мастер рада. 
Завршни-мастер рад се обавезно пише у оквирима дефинисаног нацрта структуре завршног-мастер рада 
коме су претходно дефинисани циљеви и задаци, и одобрен од стране ментора и наставно научног већа 
Факултета за екологију и заштиту животне средине.  

У писању завршног-мастер рада студент се служи релевантном литературом коју је сам предложио и 
анализирао заједно са ментором. Током израде завршног-мастер рада студент се консултује са ментором. 
У зависности од теме и захтева који произилазе из задатка за писање завршног-мастер рада, кандидат пре 
приступања писању текста мастер рада, врши и одређена (теренска, лабораторијска, архивска и сл.) 
истраживања, анкете, испитивања, статистичку обраду података и друга истраживања чије резултате 
инкорпорира у текстуални део завршног-мастер рада. Студент се, током писања завршног-мастер рада, 
поред редовних консултација са ментором, по потреби консултује и са другим наставницима из уже области 
теме. Пре предаје коначне верзије завршног-мастер рада студент је обавезан да положи све испите и заврши 
стручну праксу предвиђене програмом мастер студија. 

Препоручена литература  

Изабрана и одобрена/одбрањена литература од стране ментора. 

Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава:  СИР 20х15 

Методе извођења наставе 

Студијски истраживачки рад, писање мастер рада. 

Оцена  знања (макс. 100 поена)  

- 

Начин провере знања: - 

 
  



 

Табела 5.2 Спецификација предмета 
 

Студијски програм: МАС Заштита животне средине 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво образовања 

Назив предмета: Мастер завршни рад - израда и одбрана 

Број ЕСПБ: 20; Остали часови 2 

Услов: 40 ЕСПБ 

Циљеви завршног рада: 
Примена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних истручно-апликативних знања и 
методана решавању конкретних проблема у области екологије. У оквиру овог дела завршног рада 
студент изучава еколошки проблем, његову  структуру и сложеност и на  основу спроведених анализа 
изводи  закључке о могућим начинима решавања. Проучавајући литературу студент се у познаје са 
методама решавања сличних еколошких задатака и савременом праксом решавања. Циљ активности 
студента у оквиру израде завршног рада огледа се у стицању неопходних искустава кроз решавања 
комплексних еколошких проблема, задатака и препознавање могућности за примену претходно 
стечених знања у пракси. 
 
Очекивани исходи: 
Након израде и одбране завршног рада студент је компетентан да препознаје актуелне еколошке 
проблеме и предлаже успешна решења у случајевима поремећене еколошке равнотеже – поремећених 
односа између живих бића, живих бића и неживе природе, и предлаже мере за заштиту природе и 
угрожених врста. Оспособљен је да успешно примени стечена знања из области конзервационе 
биологије и заштите биодиверзитета, биолошког мониторинга, популационе екологије, еколошког 
моделовања, еколошке хидраулике, мониторинга квалитета вода, управљања опасним отпадом и 
заштите од зрачења. 
 
Општи садржаји: 
Завршни рад представља истраживачки рад студента у којем се он упознаје са методологијом 
истраживања у области екологије. Студент треба да стекне искуства и рутину у примени метода 
истраживања и након обављених истраживања да припреми завршни рад који садржи следећа 
поглавља: Увод у коме је јасно наведен циљ рада. Теоријски део са прегледом литературе, 
Експериментални део, Резултати и дискусија, Закључак и Списак литературе. Након припреме 
Завршног рада студент приступа јавној одбрани. После одбрањеног завршног рада студент је 
припремљен за даљи професионални рад. 
 
Методе извођења: 
Током израде завршног рада, ментор  може упућивати студента на одређену литературу и додатно га 
усмеравати у циљу израде квалитетног дипломског рада. У оквиру овог дела завршног рада студент 
обавља консултације са ментором, а попотреби и са другим наставницима који се баве проблематиком 
из области теме завршног рада. Завршни рад може бити експериментални и ли теоријски са применом 
одговарајућих метода и техника у вези са темом завршног рада из области заштите животне околине. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Израда и одбрана завршног рада оцењује се са бројем поена од 0 до 100. Уколико студент оствари 
најмање 61 поен сматра се да је успешно израдио и одбранио завршни рад. Оцена одбрањеног 
дипломског рада формира се на основу броја остварених поена. 
 
Остали часови: 2 х 15 

 
 


